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বাংলােদশ ত�ত �বাড � এর অধীন 

�িত�ান 

ব� �ি�য়াকরণ �ক� 

১. �িমকা  

�াধীনতার মহান �পিত জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান ত�ত িশে�র উ�য়েন গভীরভােব আ�হী িছেলন । িতিন 

ত�িতেদর ���ে� �তা সরবরােহর �ব�া কেরিছেলন। ত�ত িশে�র িবকােশ �� ও �াি�ক ত�িতেদর কািরগির সহায়তা 

�দান,ত�িতেদর আথ � সামািজক অব�ার উ�য়েন তথা ব�ব�র �ে�র �সানার বাংলা গড়ার লে�� ১৯৮৭ সেন ১৯৯.৬০ ল� টাকা 

�েয় �ােচ�র �ানেচ�ার �াত নরিসংদী বা�রহােটর সি�কেট ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর পাে�� নওপাড়া নামক �ােন ৩.৬৩ 

একর জিমেত ব� ও পাট  ম�ণালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ ত�ত �বাড � ক��ক ব� �ি�য়াকরণ �ক� (িসিপিস) �িত�া করা 

হয়। এখান �থেক ত�িত, �� ও �াি�ক �বসায়ীেদর সরবরাহ�ত কাপেড়র িবিভ� কািরগির �সবা �যমন-ওয়ািশং এ� ডাইং, 

ি�ি�ং, িফিনিশং, ক�ােল�ািরং, িসি�ং, হাইে�া-এ��াি�ং ইত�ািদ �সবা �দান করা হয় । আিশর দশেক �দেশ গােম ��স িশে�র 

িবকাশ ঘটায় �ক�� �াকওয়াড � িলংেকজ িহসােবও কাজ করেছ । বত�মােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী 

িডিজটাল বাংলােদেশর �পকার ব�ব�র �েযা� ক�া জনেন�ী �শখ হািসনার একা� সা��েহ �ক��েক আ�িনকায়ন ও 

�েগাপেযাগী করেণর িনিম� ৪৪.৭০ �কা� টাকা �েয় BMRE (Balancing Modernization Rehabilitation and 

Expansion) করণ �কে�র কাজ �ত বা�বায়ন করা হে� ।     

 

২. �পক� (Vision)   

নরিসংদী, মাধবদী, আড়াই হাজার, �গাপালদী ও �পপগ� এলাকায় ত�িত/পা� �েদর বয়নে�ার উৎপািদত কাপড় 

বাজারজাত করেণর িনিম� �লভ�ে� কাপড় �ি�য়াজাত কের ত�িত/পা� �েদর �সবা �দান ।  

 

৩. অিভল�� (Mission)     

বিণ �ত িভশন বা�বায়েনর জ� বত�মােন �কে� ৫৪ জন কম �কত�া/কম �চারী িনেয়ািজত আেছ । ত�েদর �ারা �কে� 

িব�মান �যমন-িজগার এ�া� �জট  ডাইং, ি�ি�ং, িফিনিশং, ক�ােল�ািরং, িসি�ং, হাইে�া-এ��াি�ং ইত�ািদ �মিশন �ারা 

ত�িত/পা� �েদর সরবরাহ�ত কাপড় �ি�য়াকরণ করা হয় ।  
 

৪. �ধান কায �াবলী 

অ� এলাকার ত�িত/পা� �েদর  সবরাহ�ত কাপড় ওয়ািশং এ� ডাইং, ি�ি�ং, িফিনিশং, ক�ােল�ািরং, িসি�ং, হাইে�া-

এ��াি�ং  ইত�ািদ কাজ করা হয় ।  

 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ 

 �ানীয় ত�িত স�দায়েক তােদর চািহদা মেতা ডাইং, ি�ি�ং, ���ািরং, ক�ােল�ািরং �সবা �দওয়া । 

 �বসরকাির  িমেলর �লনায় অেপ�া�ত কম �ে� অ� �িত�ােন ডাইং, ি�ি�ং �সবা �দওয়া । 

 ত�িত/পা� �েদর সািভ �িসং�ত কাপড় গােম �েনটেস �পাশাক �তির কের িবেদেশ রফতািনর মা�েম �বদািশক ��া অজ�েন 
সহায়তা করা । 

 �কে�র উৎপাদন কায ��েমর মা�েম �বকার জনসং�ার  কম �সং�ােনর �ব�া করা । 

 ত�িতেদরেক কাপড় �ি�য়াজাত করেণর কািরগির �ান �দওয়া । 
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৬. িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ   

অথ �বছর সািভ �িসং�ত �মাট 

কাপেড়র পিরমাণ 

( ল� গেজ ) 

সািভ �িসংল� আয়  

(ল� টাকায়) 

সব �েমাট �য়  

(ল� টাকায়) 

�মাট লাভ/ �িত 

(ল� টাকায়) 

 ২০১৫ - ১৬ ৪৩৮.৬২ ২২৬.৮৮ ১৯৬.৬৮ (+) ৩০.২০ 

২০১৬ - ১৭ ৪৮২.০৬ ২৬০.৫১ ২৪০.৮৭ (+) ১৯.৬৪ 

২০১৭- ১৮ ৬২৭.৭৪ ৩৪৭.৬৮ ২৭০.৬৬ (+) ৭৭.০২ 

�মাট ১৫৪৮.৪২ ৮৩৫.০৭ ৭০৮.২১ (+) ১২৬.৮৬ 
 

৭. সং�ার Key Performance Indicators  (KPI) 

 

�িমক  

ন�র 

সািভ �িসং এর িববরণ 

 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ �াস/�ি�র 

(ল� গেজ) 

�াস/�ি� 

(ল� টাকায়) (ল�  

গেজ) 

(ল� টাকায়) (ল� গেজ) (ল� টাকায়) 

১. িসি�ং ১.৯৫ ১.১৯ ৪.৯৪ ৩.০৭ (+)২.৯৯ (+)১.৮৮ 

২. িজগার ১২৫.০০ ৯৬.০১ ১৬৭.৭৭ ১৩০.৪০ (+)৪২.৭৭ (+)৩৪.৩৯ 

৩. �জট ১.৯৬ ৩.৬০ ২.২৩ ৪.৯০ (+)০.২৭ (+)১.৩০ 

৪. ��নটািরং ১৩৫.২২ ১০৫.১০ ১৮৬.৯৫ ১৪৫.৩১ (+)৫১.৭৩ (+)৪০.২১ 

৫. ি�ি�ং ৬.৫৭ ১৯.৬৮ ৮.২১ ২৪.৬৩ (+)১.৬৪ (+)৪.৯৫ 

৬. ক�ােল�ািরং ৮৫.১৭ ২৫.৭০ ৮৯.৭৬ ২৭.০৯ (+)৪.৫৯ (+)১.৩৯ 

৭. হাইে�া-এ��াি�ং ১২৬.১৯ ৯.২৩ ১৬৭.৮৮ ১২.২৮ (+)৪১.৬৯ (+)৩.০৫ 

�মাট ৪৮২.০৬ ২৬০.৫১ ৬২৭.৭৪ ৩৪৭.৬৮ +১৪৫.৬৮ (+)৮৭.১৭ 

অ� �কে�র �ক.িপ.আই পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য, �কে�র িব�মান সািভ �িসংস�হ হেত ২০১৭-১৮  অথ �বছের 

সািভ �িসং�ত কাপেড়র পিরমাণ ৪৮২.০৬ ল� গজ এবং �মাট সািভ �িসং আয় ২৬০.৫১ ল� টাকা। অথ �াৎ ২০১৭-১৮  অথ �বছেরর 

�চেয় ২০১৮-১৯  অথ �বছের �মাট সািভ �িসং ৩০.২২% এবং �মাট সািভ �িসং আয় ৩৩.৪৬% �ি� �পেয়েছ।   

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ  

 �কে�র উৎপাদন/সািভ �িসং কায ��ম ��র লে�� িবএমআরই করণ �কে�র �মিশনপ� �ত �াপন করা �েয়াজন; 

 ই-সািভ �িসং প�িতেত �কে�র সািব �ক কায ��ম পিরচালনা করা �েয়াজন ; 

 �কে�র চ�র পাে�� িসিস�িভ ক�ােমরা �াপন �েয়াজন;  

 চলিত �মৗ�েম �কে�র চ�র পাে�� �� �রাপণ কম ��িচ। 
৯. ভিব�ৎ পিরক�না   

 বত�মান সরকােরর িভশন ২০২১ বা�বায়েনর  লে�� গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী িডিজটাল 
বাংলােদেশর �পকার ব�ব�র �েযা� ক�া জনেন�ী �শখ হািসনা একাম� সা��েহ �কে��েক আ�িনকায়ন ও 
�েগাপেযাগীকরেণর িনিম� ৪৪.৭০ �কা� টাকা �েয় িবএমআরই করণ �কে�র কাজ �ত বা�বায়েনর করা হে� ।  

 িবএমআরই করণ �কে� অত�া�িনক ও �েগাপেযাগী �মিশনপ� �াপন করা হেব । িবএমআরই করণ  �ক�� বা�বািয়ত 
হেল �ানীয় ত�িত/পা� �েদরেক �সবা �দান করা ছাড়াও �দেশর গােম ��স িশে�র �াকওয়াড � িলংেকজ সহায়ক �িমকা 
পালন করেব বেল আশা করা যায় । ফেল �দশ হেত ��র পিরমাণ কাপড় িবেদেশ র�ািন করা স�ব হেব । িবেদশ হেত 
�বেদিশক ��া অজ�েন স�ম হেব । যা জাতীয় অথ �নীিতেত অবদান রাখেত স�ম হেব ।  
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১০. সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১8-19 অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং ২০১7-১8  

অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়,  নীট �নাফ/(ঘাটিত) িন��প:      

(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. �মাট আয় ৪১৮.১৫ ৩৯৮.১২ ৩৩৮.০৪ ৩৪৮.০৪ 

২. �মাট �য় ৩০৫.৯৭ ২৮৩.৬৪ ২৮২.২৭ ২৭০.৬৬ 

৩. নীট �নাফা/(ঘাটিত) ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৫৫.৭৭ ৭৭.৩৮ 

 

১১. বােজট পয �ােলাচনা 

 ক.    পিরচালন ��া�  

             বাংলােদশ ত�ত �বােড �র অধীেন ব� �ি�য়াকরণ �কে�র িসনিজং, িজগার �মিশন, �জট ডাইং ও িফিনিশং, ��নটািরং, 
ি�ি�ং, ক�ােল�ািরং এবং হাই� এ��ক�ং এ ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �ি�য়াজাত �মাট বে�র পিরমাণ ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬০৪.৯৫ ল� ও ৬৩১.২৫.০০ ল� িমটার।  ২০১৭-১৮  
অথ �বছেরর বােজেট�ি�য়াজাত বে�র পিরমাণ িছল ৫৭৪.০২ ল� িমটার। ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কাপড় �ি�য়াকরেণর আয়সহ �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩.৯৮ �কা� ও 
৪.১৮ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ি�য়াকরণ আয়সহ �মাট আয় হয় ৩.৪৮ �কা� টাকা।  

          ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �েয়র ল�মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২.৮৪ �কা� ও ৩.০৬ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এই �কে� �মাট �য় হেয়িছল ২.৭১ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯  
অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট পিরচালন �নাফা িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ১.১৪ �কা� ও 
১.১২ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এই �কে�র পিরচালন �নাফা িছল ০.৭৭ �কা� টাকা।  

 খ.    �নাফা ও  তহিবল �বাহ  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট তহিবল সং�েহর ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ১.১৪ �কা� ও ১.১২ �কা� টাকা এবং তহিবল �বহােরর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ০.১৩ �কা�  
ও ০.২৩ �কা� টাকা। ফেল নীট তহিবল উ�ৃে�র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১.০১ �কা� ও ০.৮৯ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
ব� �ি�য়াকরণ �কে� ০.৭৭ �কা� টাকা তহিবল সং�েহর িবপরীেত তহিবল �বহােরর পিরমাণ িছল মা� ০.০০৭৪ �কা� টাকা 
এবং নীট তহিবল উ�ৃে�র পিরমাণ িছল ০.৭৭ �কা� টাকা।    

গ.  ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 

�িমক 

ন�র 

িববরণ একক বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট         

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

০১. পিরচালন �নাফা ল� টাকা ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৭৭.৩৮ 

০২. অবচয় ল� টাকা ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �বতন ও ভাতািদ ল� টাকা ১৬৮.৭৬ ১৬০.১৮ ১৬০.৪১ 

০৪. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) ল� টাকা ২৮০.৯৪ ২৭৪.৬৬ ২৩৭.৭৯  

০৫. কম �চারীর সং�া  জন ৫৫ ৫৬ ৫৪ 

০৬. কম��িত ��সংেযাগ টাকা ৫১০৮০০ ৪৯০৪৬৪ ৪৪০৩৫২ 

        ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট ��সংেযাগ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম 

২.৭৫ �কা�  ও ২.৮১ �কা�  টাকা। ২০১৭-১৮  অথ �বছের �কে�র �মাট ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ২.৩৮ �কা� টাকা।   
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 ঘ.  িবিনেয়াগ ও স�য় 

�িমক 

ন�র 

িববরণ একক বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট         

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

০১. িবিনেয়াগ ল� টাকা ২৩.০০ ১৩.০৫ ০.৭৪ 

০২. রি�ত আয় {নীট �নাফা/ (�লাকসান) বাদ 

লভ�াংশ} 

ল� টাকা ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৭৭.৩৮ 

০৩. অবচয় ল� টাকা ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪.  �মাট স�য় (২+৩) ল� টাকা ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৭৭.৩৮ 

              

       ২০১৮-১৯ অথ �বছের সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�েয়র পিরমাণ যথা�েম ১.১৪ 

�কা� ও ১.১২ �কা� টাকা হেব বেল ধারণা করা হে�। ২০১৭-১৮  অথ �বছের  এই �কে�র �মাট স�েয়র পিরমাণ িছল ০.৭৭ �কা� 

টাকা।  

ঙ.  �লধন কাঠােমা 

 ৩০ �ন ২০১৮ তািরেখ এই �কে�র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩.১৭ �কা� টাকা।  উি�িখত সমেয়  এই �কে�র  ঋণ 

ও �লধন অ�পাত ১১:৮৯। ৩০ �ন ২০১৯ ও ৩০ �ন ২০২০ তািরেখ স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩.৩৯ ও ৩.৭১ 

�কা� টাকা।   

 চ.  জনবল 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �কে�র জনবল �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম ৫৫ ও ৫৬ জন। ২০১৭-১৮  অথ �বছের কাপড় �ি�য়াকরণ �কে�র �মাট জনবল িছল ৫৪ জন। ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর 

সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �বতন ও ভাতািদ বাবদ �য় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১৬৮.৭৬ 

ল� ও ১৬০.১৮ ল� টাকা। ২০১৭-১৮  অথ �বছের �বতন ও ভাতািদ বাবদ �য় হেয়িছল ১৬০.৪১ ল�  টাকা।   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 �িত� খােত �েয়র ��ে� আিথ �ক িবিধ - িবধান অ�সরণ করেত হেব।  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�িত�ােনর নাম : ব� �ি�য়াকরণ �ক�, মাধবদী 

িসনিজং 

ঘ�া . ১ �মাট �ম ঘ�া ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০

ঘ�া . ২ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৪৪০০.০০ ৪৪০০.০০ ৪১৭০.০০ ৪২০৮.০০

ঘ�া . ৩ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ৪ �মাট ওয়ািশং এবং িফিনিশং ব� ৪.৭৫ ৪.৭০ ৪.০০ ৪.৫২

টাকা . ৫ - �িত িমটােরর দর ০.৬৭ ০.৬৭ ০.৬৬ ০.৬৮

লাখ টাকা . ৬ �মাট আয় ৩.১৮ ৩.১৫ ২.৬৪ ৩.০৭

িজগার  �মিশন 

ঘ�া . ৭ �মাট �ম ঘ�া ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০

ঘ�া . ৮ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৬৮০০.০০ ৬৮০৪.০০ ৬৫৭০.০০ ৬৬০৮.০০

ঘ�া . ৯ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৩৯৬.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ১০ �মাট ওয়ািশং এবং িফিনিশং ব� ১৬৫.০০ ১৫৫.০০ ১৫০.০০ ১৫৩.৪১

টাকা . ১১ - �িত িমটােরর দর ০.৯০ ০.৯০ ০.৮৪ ০.৮৫

লাখ টাকা . ১২ �মাট আয় ১৪৮.৫০ ১৩৯.৫০ ১২৬.০০ ১৩০.৪০

�জট ডাইং  এবং িফিনিশং 

ঘ�া . ১৩ �মাট �ম ঘ�া ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০

ঘ�া . ১৪ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৪৪০০.০০ ৪৪০৪.০০ ৪১৭০.০০ ৪২০৮.০০

ঘ�া . ১৫ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৩৯৬.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ১৬ �মাট �জট ডাইং এবং িফিনিশং ব� ২.৫০ ২.২৫ ৩.০০ ২.০৪

টাকা . ১৭ - �িত িমটােরর দর ২.২৮ ২.২৮ ২.০০ ২.৪০

লাখ টাকা . ১৮ �মাট আয় ৫.৭০ ৫.১৩ ৬.০০ ৪.৯০

��নটািরং 

ঘ�া . ১৯ �মাট �ম ঘ�া ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০

ঘ�া . ২০ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৬৮০০.০০ ৬৮০৪.০০ ৬৫৭০.০০ ৬৬০৮.০০

ঘ�া . ২১ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৩৯৬.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ২২ �মাট ��নটািরং করা ব� ১৯৫.০০ ১৯০.০০ ১৬০.০০ ১৭০.৯৫

টাকা . ২৩ - �িত িমটােরর দর ০.৯৫ ০.৯৫ ০.৮৫ ০.৮৫

লাখ টাকা . ২৪ �মাট আয় ১৮৫.২৫ ১৮০.৫০ ১৩৬.০০ ১৪৫.৩১

ি�ি�ং 

ঘ�া . ২৫ �মাট �ম ঘ�া ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০

ঘ�া . ২৬ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৪৪০০.০০ ৪৪০৪.০০ ৪১৭০.০০ ৪২০৮.০০

ঘ�া . ২৭ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৩৯৬.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ২৮ �মাট ি�ি�ং করা ব� ৯.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৭.৫১

টাকা . ২৯ - �িত িমটােরর দর ৩.২৮ ৩.২৮ ৩.০০ ৩.২৮

লাখ টাকা . ৩০ �মাট আয় ২৯.৫২ ২৬.২৪ ২৪.০০ ২৪.৬৩

ক�ােল�ািরং 

ঘ�া . ৩১ �মাট �ম ঘ�া ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০

ঘ�া . ৩২ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৪৪০০.০০ ৪৪০৪.০০ ৪১৭০.০০ ৪২০৮.০০

ঘ�া . ৩৩ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৩৯৬.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ৩৪ �মাট ক�ােল�ািরং করা  ব� ৮০.০০ ৭৫.০০ ১০০.০০ ৮২.০৮

টাকা . ৩৫ - �িত িমটােরর দর ০.৪০ ০.৪০ ০.৩৩ ০.৩৩

লাখ টাকা . ৩৬ �মাট আয় ৩২.০০ ৩০.০০ ৩৩.০০ ২৭.০৯

 ৫১৩  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�িত�ােনর নাম : ব� �ি�য়াকরণ �ক�, মাধবদী 

�াইং 

ঘ�া . ৩৭ �মাট �ম ঘ�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ঘ�া . ৩৮ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ঘ�া . ৩৯ অ�ব�ত /অলস সময় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমটার . ৪০ �মাট �াইং করা ব� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৪১ - �িত িমটােরর দর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪২ �মাট আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

হাইে�া এ�টার্ক�ং 

ঘ�া . ৪৩ �মাট �ম ঘ�া ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০

ঘ�া . ৪৪ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৬৮০০.০০ ৬৮০৪.০০ ৬৫৭০.০০ ৬৬০৮.০০

ঘ�া . ৪৫ অ�ব�ত /অলস সময় ৪০০.০০ ৩৯৬.০০ ৬৩০.০০ ৫৯২.০০

লাখ িমটার . ৪৬ �মাট হাইে�া এ��াক�ং করা ব� ১৭৫.০০ ১৭০.০০ ১৩০.০০ ১৫৩.৫১

টাকা . ৪৭ - �িত িমটােরর দর ০. ৮ ০. ৮ ০. ৮ ০. ৮

লাখ টাকা . ৪৮ �মাট আয় ১৪.০০ ১৩.৬০ ১০.৪০ ১২.২৮

�ি�য়াজাত কাপেড়র �মাট পিরমাণ ( একী�ত) 

ঘ�া . ৪৯ �মাট �ম ঘ�া ৪০৮০০.০০ ৪০৮০০.০০ ৪০৮০০.০০ ৪০৮০০.০০

ঘ�া . ৫০ �মাট �ম ঘ�ার �বহার ৩৮০০০.০০ ৩৮০২৪.০০ ৩৬৩৯০.০০ ৩৬৬৫৬.০০

ঘ�া . ৫১ অ�ব�ত /অলস সময় ২৮০০.০০ ২৭৭৬.০০ ৪৪১০.০০ ৪১৪৪.০০

লাখ িমটার . ৫২ �ি�য়াজাত বে�র �মাট পিরমাণ ৬৩১.২৫ ৬০৪.৯৫ ৫৫৫.০০ ৫৭৪.০২

টাকা . ৫৩ - �িত িমটােরর দর ০.৬৬ ০.৬৬ ০.৬১ ০.৬১

লাখ টাকা . ৫৪ �মাট আয় ৪১৮.১৫ ৩৯৮.১২ ৩৩৮.০৪ ৩৪৭.৬৮

খারাপ/িবন�  বে�র পিরমাণ 

লাখ িমটার . ৫৫ �মাট খারাপ/িবন� বে�র পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৬ �মাট খারাপ/িবন� বে�র �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫৭ �ি�য়াজাত ব� হেত �মাট আয় ৪১৮.১৫ ৩৯৮.১২ ৩৩৮.০৪ ৩৪৭.৬৮

% . ৫৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯৯.৯০

লাখ টাকা . ৫৯ �দ  আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৩৬

লাখ টাকা . ৬০ অ�া� আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬১ �মাট রাজ� (৫৭+৫৯+৬০) ৪১৮.১৫ ৩৯৮.১২ ৩৩৮.০৪ ৩৪৮.০৪

 ৫১৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�িত�ােনর নাম : ব� �ি�য়াকরণ �ক�, মাধবদী 

�য় 

লাখ টাকা . ৬২ �বতন ও ভাতা (তফিসল-ক) ১৩৮.৭৬ ১৩৩.১৮ ১৩৫.৩৬ ১৩৪.৩৭

% . ৬৩ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ৪৫.৩৫ ৪৬.৯৫ ৪৭.৯৫ ৪৯.৬৫

লাখ টাকা . ৬৪ �িভেড� ফা�, �া��ই� ইত�ািদ ৩০.০০ ২৮.১২ ২৮.৭০ ২৭.১৯

% . ৬৫ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ৯.৮০ ৯.৯১ ১০.১৭ ১০.০৫

লাখ টাকা . ৬৬ ডাইস এবং ক�ািমেকলস ০.১০ ০. ৫ ০.২০ ০. ১

% . ৬৭ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ০.০৩ ০.০০ ০.০৭ ০.০০

লাখ টাকা . ৬৮ ফ�া�ির সাপালইস ০.৪০ ০.৩৫ ০.৬০ ০.৭২

% . ৬৯ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ০.১৩ ০.১২ ০.২১ ০.২৭

লাখ টাকা . ৭০  ��শনাির এ� ি�ি�ং ০.৫০ ০.৪০ ০.৫০ ০.২৯

% . ৭১ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ০.১৬ ০.১৪ ০.১৮ ০.১১

লাখ টাকা . ৭২ �াস ৫০.০০ ৪৪.০০ ৪৩.০০ ৪১.৪৯

% . ৭৩ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ১৬.৩৪ ১৫.৫১ ১৫.২৩ ১৫.৩৩

লাখ টাকা . ৭৪ িব��ৎ ৪০.০০ ৩৬.০০ ৩২.০০ ৩০.০২

% . ৭৫ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ১৩.০৭ ১২.৬৯ ১১.৩৪ ১১.০৯

লাখ টাকা . ৭৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩.০০ ২.৫০ ১.৫০ ১.৮২

% . ৭৭ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ০.৯৮ ০.৮৮ ০.৫৩ ০.৬৭

লাখ টাকা . ৭৮ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭৯ অ�া� খরচ (তফিসল-খ) ৪৩.২১ ৩৯.০৪ ৪০.৪১ ৩৪.৭৫

লাখ টাকা . ৮০ �মাট খরচ ৩০৫.৯৭ ২৮৩.৬৪ ২৮২.২৭ ২৭০.৬৬

লাখ টাকা . ৮১ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৫৫.৭৭ ৭৭.৩৮

% . ৮২ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ২৬.৮৩ ২৮.৭৬ ১৬.৫০ ২২.২৩

 ৫১৫  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ৩০.২৬  ৩৩.৮১  ২১.১৯  ২৪.৪০. 

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ১.০০. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৮ পিরচালনার �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৯ অ�া� �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ১১২.১৮  ১১৪.৪৮  ৫৫.৭৭  ৭৭.৩৮. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৩.০০  ১৩.০৫  ৬.২৫  ০.৭৪. 

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ২৩.০০  ১৩.০৫  ৬.২৫  ০.৭৪. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৮৯.১৮  ১০১.৪৩  ৪৯.৫২  ৭৬.৬৪. 

 ৫১৬  



 

�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৫১৭.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ২০৪.১০ ২০৪.১০ ২০৪.১০. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩০৪.০৪ ১৯১.৮৬ ৭৭.৩৮. 

৩ ই��ই� ৫০৮.১৪ ৩৯৫.৯৬ ২৮১.৪৮. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় -১৩৭.৪৫ -৫৭.৪১ ৩৫.৭১. 

৬ �মাট দায় -১৩৭.৪৫ -৫৭.৪১ ৩৫.৭১. 

৭ �মাট তহিবল ৩৭০.৬৯ ৩৩৮.৫৫ ৩১৭.১৯. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত -৩৭ : ১৩৭ -১৭ : ১১৭ ১১ : ৮৯. 

৯ চলিত অ�পাত -০.৭৩ : ১ -১.৫৯ : ১ ২.৩৩ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত -০.৭৩ : ১ -১.৫৯ : ১ ২.৩২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ২৭০.১২ ২৪৭.১২ ২৩৪.০৭. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২৭০.১২ ২৪৭.১২ ২৩৪.০৭. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ০.৩৬ ০.৩৩ ০.৩০. 

১৬ -�দনাদার ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৭ -অ�া� ১০০.২১ ৯১.১০ ৮২.৮২. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ১০০.৫৭ ৯১.৪৩ ৮৩.১২. 

১৯ -�মাট স�দ ৩৭০.৬৯ ৩৩৮.৫৫ ৩১৭.১৯. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ১.১৩ ১.১৮ ১.১০. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ১.৭৬ ২.৬৭ ৭.৩৪. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ০.৪৩ ০.৪২ ০.৪০. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ২৩৮.০২ ১৪৮.৮৪ ৪৭.৪১. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ৮৯.১৮ ১০১.৪৩ ০. 

 ৫১৭  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 518.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১  ০  ০  ১  ০  ০  ১  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২  ৭৫৭,০০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২  ২  ২  ২  ২  ২  ২  ২  ৯.৬০  ৫.৫৪  ১৫.১৪. 

৩  ৮০৩,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ৪  ৪  ৪  ৪  ৪  ৪  ৪  ৪  ২০.১৫  ১১.৯৭  ৩২.১২. 

৪  ৭৮৭,৬৬৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৭  ৬  ৬  ৭  ৬  ৬  ৭  ৬  ২৯.৭৫  ১৭.৫১  ৪৭.২৬. 

৫  ৪১৫,৯০৯ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৪৮  ২২  ২২  ৪৮  ২৩  ২৩  ৪৮  ২৩  ৫৩.০৭  ৩৮.৪৩  ৯১.৫০. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ১১১,১১১ অিনয়িমত �িমক  ০  ২৭  ২৭  ০  ২৭  ২৭  ০  ২৫  ৩০.০০  ০.০০  ৩০.০০. 

১০  ৪১৫,৯০৯ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪৮  ২২  ২২  ৪৮  ২৩  ২৩  ৪৮  ২৩  ৫৩.০৭  ৩৮.৪৩  ৯১.৫০. 

১১  ৩০৬,৮৩৬ �মাট (৪+৯+১০)  ৫৫  ৫৫  ৫৫  ৫৫  ৫৬  ৫৬  ৫৫  ৫৪  ১১২.৮২  ৫৫.৯৪  ১৬৮.৭৬. 

 ৫১৮  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

কাপড় �ি�য়াকরণ �ক� 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 519.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৯.১৪  ৫.৫১  ১৪.৬৫  ৯.১৩  ৫.৫৩  ১৪.৬৬ ৭৩২৫০০  ৭৩৩০০০  ৭২৬০০০  ৮.৭০  ৫.৮২  ১৪.৫২

 ১৯.২০  ১১.৪০  ৩০.৬০  ১৮.৯৪  ১১.২৪  ৩০.১৮ ৭৬৫০০০  ৩০১৮০০০  ৭৩১০০০  ১৮.২৮  ১০.৯৬  ২৯.২৪

 ২৮.৩৪  ১৬.৯১  ৪৫.২৫  ২৮.০৭  ১৬.৭৭  ৪৪.৮৪ ৭৫৪১৬৭  ১৪৯৪৬৬৭  ৭২৯৩৩৩  ২৬.৯৮  ১৬.৭৮  ৪৩.৭৬

 ৫০.৬৬  ৩৭.২৭  ৮৭.৯৩  ৫১.৬৬  ৩৮.৮৬  ৯০.৫২ ৩৮২৩০৪  ৩৩৫২৫৯  ৩৯৩৯৫৭  ৪৮.৫৪  ৪২.০৭  ৯০.৬১

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ২৭.০০  ০.০০  ২৭.০০  ২২.০০  ০.০০  ২২.০০ ১০০০০০  ১১০০০০  ১০৪১৬০  ২৬.০৪  ০.০০  ২৬.০৪

 ৫০.৬৬  ৩৭.২৭  ৮৭.৯৩  ৫১.৬৬  ৩৮.৮৬  ৯০.৫২ ৩৮২৩০৪  ৩৩৫২৫৯  ৩৯৩৯৫৭  ৪৮.৫৪  ৪২.০৭  ৯০.৬১

 ১০৬.০০  ৫৪.১৮  ১৬০.১৮  ১০১.৭৩  ৫৫.৬৩  ১৫৭.৩৬ ২৮৬০৩৬  ৩১৪৭২০  ২৯৭০৫৬  ১০১.৫৬  ৫৮.৮৫  ১৬০.৪১

 ৫১৯  



  �বতন-ভাতার িববরণ
�িমক অথ �ৈনিতক    �েয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট 
ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. 3111101 �ল �বতন .. 82.82 79.00 79.73

২. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা .. 32.33 30.75 32.23

৩. 3111311 িচিকৎসা ভাতা .. 5.08 5.08 5.40

৪. 3111306 িশ�া ভাতা .. 2.22 2.22 2.22

৫. 3111316 �ধালাই ভাতা .. 0.04 0.04 0.03

৬. 3111314 �িফন ভাতা .. 0.48 0.48 0.53

৭. 3111301 দািয়� ভাতা .. 0.00 0.00 0.00

৮. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা .. 13.67 13.56 13.30

৯. ৩১১১৩২৮ �াি� ও িবেনাদন ভাতা .. 0.00 0.00 0.00

১০. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা .. 1.37 1.30 1.32

১১. ৩১১১৩২৬ �মণ ভাতা .. 0.75 0.75 0.60

�মাট ... 138.76 133.18 135.36

ব� �ি�য়াকরণ �ক�
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অ�া� খােতর �য় িববরণী 

�িমক অথ �ৈনিতক    �েয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট 
ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. ৩২১১১০৯ ম�ির ... 30.00 27.00 22.00

২. �চরা য�াংশ ... 1.50 1.30 0.80

৩. অিফস সর�াম ... 0.40 0.35 0.60

৪. ৩২৪৩১০২ �ালািন ... 0.03 0.02 0.00

৫. ৩২১১১৩০ যাতায়ত খরচ ... 0.50 0.40 0.50

৬. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন ... 1.50 1.75 0.80

৭. ৩২১১১২৭ বইপ� ও সামিয়কী ... 0.03 0.03 0.05

৮. ৩২১১১১৯ ডাক ... 0.05 0.04 0.25

৯. ৩৮২১১১৬ িবমা ... 0.07 0.07 0.06

১০ কর, খাজনা ও িফ ... 0.08 0.08 0.25

১১. ��াকািরজ ও কাটলািরজ ... 0.05 0.05 0.10

১২. �পাশাক-পির�দ ... 0.25 0.20 0.20

১৩. বয়লার িফ ... 0.05 0.05 0.05

১৪. ৩২১১১২৫ িব�াপন ও �চার ... 0.50 0.40 0.25

১৫. ৩২৪৩১০১ �ি�েক� ... 2.00 1.80 2.50

১৬. পেরা� �য় (�িমক) ... 0.00 0.00 0.00

১৭. অিধকাল �য় ... 1.50 1.30 2.00

১৮. িনম �াণ সাম�ী ... 0.15 0.05 0.20

১৯. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� ... 0.30 0.25 0.30

২০. ভ�াট ... 0.95 0.90 1.35

২১. �লস ... 0.05 0.05 0.10

২২. ৩২১১১১০ আইন খরচ ... 0.20 0.15 0.70

২৩. ৩২৫৭২০৬ স�ানী খরচ ... 0.30 0.30 0.25

২৪. সািভ�স �বিনিফট (�� নগদায়ন) ... 0.00 0.00 5.00

২৫. �লবার ম�ির ... 0.00 0.00 0.00

২৬. �িল ও কােট �জ ... 0.00 0.00 0.00

২7. ৩২২১১১১ অিডট িফ ... 0.75 0.50 1.00

২8. উৎসব (অ��ানািদ) ... 1.00 1.00 0.00

২৯. িবিবধ ... 1.00 1.00 1.10

�মাট ... 43.21 39.04 40.41

ব� �ি�য়াকরণ �ক�
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* িবিনেয়াগ তফিসল 

�িমক অথ �ৈনিতক    �েয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট 
ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

পিরচালন �ায়ী স�দ -

1. য�পািত ... 10.00 7.00 0.00

২. অিফস সর�াম/কি�উটার ... 1.00 0.05 3.00

৩. ৪১১১৩১৭ ইমারত িনম �াণ 5.00 0.00 0.75

৪. ৪১১২৩০৩ �ব��িতক  সর�াম ... 2.00 1.00 2.00

৫. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ� �য় ... 0.00 0.00 0.00

৬. �িম অ�া�ইেজশন ... 0.00 0.00 0.00

৭. ৪১১২৩০৩ িব��ৎ সংেযাগ ... 0.00 0.00 0.50

৮. অ�া� (িব��ৎ/�াস সংেযাগ) ... 5.00 5.00 0.00

�মাট ... 23.00 13.05 6.25

* �লধন খােতর �েয়র ��ে� সরকাির িনয়ম নীিত অ�সরণ করেত হেব।

ব� �ি�য়াকরণ �ক�
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�িমক অথ �ৈনিতক    �েয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট 

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১ . �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�) 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

২ . �বেদিশক ঋণ (বেকয়া)

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

৩ . সরকাির ঋণ (পিরেশািধত�) 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

৪ . সরকাির ঋণ (বেকয়া)

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

৫ . �াংক ঋণ (পিরেশািধত�) 

১.  দীঘ �েময়ািদ 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

২.  ��েময়ািদ

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

৬ . �াংক ঋণ (বেকয়া)

১.  দীঘ �েময়ািদ 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

২.  ��েময়ািদ

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00

খ.  �দ ... 0.00 0.00 0.00

�মাট ... 0.00 0.00 0.00

 (কেপ �ােরশন হেত �া� িহেসব অ�যায়ী)

ব� �ি�য়াকরণ �ক�

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী

�িমক অথ �ৈনিতক              িববরণ ৩০-০৬-২০১৫ পয �� বােজট সংেশািধত বােজট

ন�র �কাড   �েদয় ২০১৯-২০   ২০১৮-১৯    

দীঘ �েময়ািদ ঋণ ও �াংক দায় িববরণী 0.00

১ .  আসল ... ... 0.00 0.00

২ . �দ ... ... 0.00 0.00

�মাট ... 0.00 0.00 0.00

(��জাির ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল অিধশাখা-হেত �া�)

ব� �ি�য়াকরণ �ক�

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (�বেদিশক, সরকাির, �াংক ও অ�া� দায়া পিরেশাধ)

523



সং�া :

�মাট (�ব: 

��া)

�ক� 

সাহা� 

(টাকাংশ)

�মাট �ব: ��া টাকাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

০১ ...... ..... ...... ......

�মাট 4470.00

�কে�র 

�কাড

�িমক 

নং

ব� �ি�য়াকরণ �ক�
২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (িবিনেয়াগ)

২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন 

কম ��িচেত বরা�

অ�েমািদত�ােলি�ং মডান �াইেজশন 

িরেনােভশন এ� 

এ�পানশন (িবএমআরই) 

অফ �া এি�স�ং �থ 

�েসিসং �স�ার এ�াট 

মাধবদী, নরিসংদী (৩০�শ 

�ন ২০১৯ ি�. পয ��)।

অ�েমাদেনর 

পয �ায়

�কে�র নাম 

(বা�বায়নকাল)

4470.00

�মাট �া�িলত �য়
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